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Svendborg 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen for der selvejende institution Skårup Kultur og Idrætscenter 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for den selvejende institution Skårup Kultur og Idræts 
center for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regn 
skabspraksis, resultatopgørelse, bilag vedrørende institutionens aktiver og gæld samt 
noter. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtæg 
terne og den på side 8 - 9 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den 
på side 8 - 9 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om re 
vision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors an 
svar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overens 
stemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti 
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op 
nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på 
grundlag af den på side 8 - 9 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. Som følge 
heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for den selvejende institution 
Skårup Kultur og Idrætscenter og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre par 
ter. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Vi henleder opmærksomheden på, at der er medtaget budgettal som sammenlignings 
tal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision, hvorfor vi 
ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige hen 
seender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmel 
serne i vedtægterne og den på side 8 - 9 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. 
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Ledelsens påtegning 

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 for den selvejende institution Skå 
rup Kultur og Idrætscenter. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet gi 
ver et retvisende billede af institutionens resultat samt aktiver og gæld. 

Svendborg, den 8/10-2019 

rJ 
Institutionsleder 

Bestyrelsens påtegning · 
Bestyrelsen for den selvejende institution Skårup Kultur og Idrætscenter har i dag be 
handlet og vedtaget årsregnskabet for 2018. 

Svendborg, den 8/10-2019 

~¿>~ 
Bo Svendsen-Tune 

J nsen ~~- BennyM~~ 

Tobias Sander Nielsen 

Arne Buch 
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Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød 
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens 
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 
dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip 
pet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutio 
nen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at af 
give en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau 
af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem 
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl 
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl 
informationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ 
sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har ind 
flydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 
af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnska 
bet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revi 
sionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om 
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning el 
ler tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at 
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutio 
nens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af 
det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenhe 
der eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn 
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
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konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tids 
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 

Odense, den 8/10-2019 

BOO Statsautoriseret revisi,._..._..-..,..... 
CVR-nr. 20 22 26 7 

Statsautoriseret revisor 
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Institutionsoplysninger 

Institutionen 

Afdelingsleder 

Bestyrelse 

Skårup Kultur og Idrætscenter 
Åbyvejen 43 
5881 Skårup 
Telefon: 62 23 13 23 
Telefax: 
Hjemmeside: - 
E-mail: Arne.moller.larsen@svendborg.dk 

CVR-nr: 24 19 30 98 
Oprettet: 1970 
Hjemsted: Svendborg 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Arne Møller Larsen 

Bo Svendsen-Tune 
Tom Degn Christiansen 
Susanne Busse Jensen 
Tobias Sander Nielsen 
Benny Møller 
Jørgen Erik Kristensen 
Arne Buch 

Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Fælledvej 1 
5000 Odense e 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsregnskabet for 2018 er aflagt i overensstemmelse med følgende regnskabspraksis, 
som er uændret i forhold til tidligere år: 

Regnskabsopgørelse 

Der er tale om en udgiftsbaseret regnskabsopgørelse. 

Indtægter 

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører. 

Udgifter 

Udgifterne vedrører fortrinsvis løn, bygningsvedligehold, rengøring og inventar. 

Driftsudgifterne indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte 
for institutionen inden udløbet af supplementsperioden. 

Anskaffelser, der ikke vedrører grunde og bygninger, udgiftsføres fuldt ud i regn 
skabsåret. 

Der foretages ikke afskrivninger i regnskabsopgørelsen. 

Forrentning og afdrag på langfristet gæld udgiftsføres. 

Budgetbeløb 

Der fremgår en budgetkolonne i institutionens regnskabsopgørelse. Der er tale om et 
korrigeret budget. 

Bilag vedrørende institutionens aktiver og gæld 

Bilaget er blot et udtryk for den aktuelle værdi af institutionens aktiver og gæld på 
årsafslutningstidspunktet. 

Side 8 af 14 



,., 
ffl, Svendborg 
~ Kommune 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde måles til kostpris og bygninger måles til kostpris med fradrag for akkumule 
rede afskrivninger. 

I de tilfælde hvor grunde og bygninger er anskaffet før 1. januar 1999, måles disse 
dog med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004. 

Bygninger under udførelse optages i balancen, men afskrives ikke. Når et anlægspro 
jekt er tilendebragt, påbegyndes afskrivning på baggrund af kostprisen. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes for 
ventede brugstider: 

• Bygninger 
• Teknisk anlæg 

25 - 30 år 
15 år 

De beregnede afskrivninger vises ikke i regnskabsopgørelsen. 

Langfristet gæld 

Langfristet gæld vises til nominel værdi 

Afdrag på lån til Kommunekredit sker hos Svendborg Kommune, og figurerer ikke i Skårup 
Kultur og Idrætscenters regnskab. Skårup Kultur og Idrætscenters budget er blevet ned 
skrevet med et beløb svarende til ydelsen. 

Kortfristet gæld 

Der er ikke beregnet og indregnet skyldige feriepenge i årsregnskabet. 
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Regnskabsopgørelse for perioden 1. januar - 31. 
december 2018 

Indtægter: 

Træning 

Idrætsstævner 

Fester og spillegilder 

Skolerne 

Øvrige 

Kommunalt tilskud (driftsbudget) 

Kioskvirksomhed 

Indtægter I alt 

Udgifter: 

Personaleomkostninger 

Fast ejendom 

Opvarmning 

Elforbrug 

Vandforbrug 

Forsikring 

Rengøring 

Inventar 

Diverse 

Møder, rejser, repræsentation 

Afdrag 

Renter 

Administration 

Overførsel fra foregående år 

Regnskab Budget 
2018 2018 

143.874 120.489 

o 4.106 
42.780 45.175 

103.024 94.339 
540.000 657.698 

o o 
73.961 o 

903.639 921.807 

Udgifter i alt 

329.191 496.463 
119.242 80.810 

117.363 127.790 

131.016 156.498 
34.781 42.837 

36.395 31.362 

188.841 160.119 
38.335 30.108 

5.322 5.408 

o 5.408 

o o 
o o 

12.569 5.408 

o -116.192 

1.013.055 1.026.019 
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Årets resultat 

Korrigeret budget, netto 

Årets resultat 

Overført til 2019 
Forsik- 
ringsre- 
gulering* 
Herefter 
overført 
til 2019 

104.212 

109.416 

-5.204 

5.032 

-172 

*Hallerne er forsikringer via Svendborg Kommune, og difference mellem budget og regnskab på forsik 
ringskontoen indgår ikke i hallens driftsoverførsler, hvorfor differencen i overførslerne skal reguleres 
tilsvarende. Dette gælder ligeledes ejendomsskat. 
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Bilag vedrørende institutionens aktiver og gæld 

Note Ultimo Ultimo 
2018 2017 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde 1.188.400 1.188.400 
Bygninger 8.737.338 9.141.718 

Materielle anlægsaktiver i alt 

Gæld 
Note 

Langfristede gældsforpligtelser: 

Gæld til Kommunekredit, lånenr. 
201340940 

Gæld til Kommunekredit, lånenr. 
201442458 

Gæld til Svendborg Kommune 

9.925.738 10.330.118 

Ultimo 
2018 

Ultimo 
2017 

5.569.656 
791.795 

5.767.459 
819.895 
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200.000 200.000 
Kortfristede gældsforpligtelser 

Noter 
1 Materielle anlægsaktiver Ultimo Ultimo 

2018 2017 

Bygninger 
Åbningstilgang 3.000.000 3.000.000 
Skårup Kultur og Idrætscenter 7. 756.065 7.756.065 
Afskrivninger primo 2.526.479 2.161.296 
Åbningsafskrivning 
Årets afskrivning 365.183 365.183 
Afskrivninger i alt 2.891.662 2.526.479 
Bygninger i alt 7.864.403 8.229.586 

Opskrivning af anlægsaktiver 
Opskrivning af anlægsaktiver (tag) 1.017.346 1.017.346 
og depot 158.601 158.601 
Afskrivninger primo 263.814 224.616 
Årets afskrivning 39.198 39.198 
Afskrivninger i alt 303.012 263.814 
Opskrivninger i alt 872.935 912.132 

Bygninger i alt 8.737.338 9.141.718 

Grunde 
Åbningstilgang 1.188.400 1.188.400 
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Specifikation af overførsler 
Resultat for 2018 o verf øres til B2019 -172 

Der foreligger pantebreve på 210.000 kr. og 564.000 kr. til sikkerhed for evt. fremti 
dige lån. 

Der foreligger pantebrev på 7.400.000 kr. til sikkerhed for lån optaget i Kommunekre 
dit. 
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